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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis 

berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang terkait dengan penelitian. 

Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan rumusan masalah 

yang ada pada bab sebelumnya yaitu gambaran kasus wali adhal dan upaya KUA 

dalam penyelesaian wali adhal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan penulis dengan informan yaitu 2 orang Kepala KUA dan 1 orang PPN 

yang berasal dari dua KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan 

Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai upaya 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam penyelesaian pernikahan 

wali adhal, yaitu sebagai berikut: 

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan 

a. Informan 1 

1) Nama   : Drs. H. Aziz Nazar 

2) Umur   : 52 tahun 

3) Pendidikan  : S1 

4) Pekerjaan   : Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan 

5) Alamat   : Komplek Handayani III Rt. 30 

b. Informan 2 

1) Nama   : Khairullah 
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2) Umur   : 40 tahun 

3) Pendidikan  : S2 

4) Pekerjaan   : PPN KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan 

5) Alamat   : Jl. Kelayan besar II Rt. 27 

Berikut kasus wali adhal yang ada di KUA Kecamatan Banjarmasin 

Selatan: 

a. Kasus 1 (2019) 

1) Identitas pertama  

Nama   : MF (Suami) 

Umur   : 26 Tahun 

Pekerjaan : Karyawan perusahaan  

Alamat  : Pekapuran Raya 

2) Identitas kedua 

Nama  : LL (Isteri) 

Umur  : 59 Tahun 

Pekerjaan : Pensiunan PNS  

Alamat  : Pekauman 

MF dan LL adalah calon mempelai yang mendaftarkan pencatatan 

pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. MF bersatatus jejaka 

sedangkan LL berstatus Janda. Pernikahan mereka ditentang oleh keluarga besar 

LL terutama ayah kandungnya dengan berbagai alasan. Adapun beberapa alasan 

yang disampaikan oleh keluarga besar LL adalah karena MF dan LL berbeda 
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status, MF berstatus jejaka yang mana belum pernah menikah, sedangkan LL 

berstatus janda, karena umur MF berbeda jauh dengan umur LL, calon mempelai 

pria terlalu muda sehingga wali khawatir kedepannya akan bersifat labil. Keluarga 

besar LL tidak setuju LL menikah dengan MF dengan alasan tersebut, pun 

sebaliknya keluarga MF juga menentang pernikahan tersebut. Meskipun ditentang 

oleh keluarga besar keduanya, mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan 

karena mereka berdua MF dan LL merasa sudah berjodoh.  

Beberapa kali dipanggil ke KUA untuk dimintai konfirmasi wali tetap 

tidak mau hadir, upaya KUA yaitu melakukan tabayun ke rumah wali atau orang 

tua LL, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bertindak sebagai mediator dengan 

memberikan informasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wali, tentang 

dampak yang terjadi jika wali enggan menikahkan, namun tetap saja ayah LL 

bersikukuh tidak mau menjadi wali dan tidak setuju dengan rencana pernikahan 

LL dan MF. Maka PPN menerbitkan surat penolakan model N9, yang kemudian 

surat penolakan tersebut dibawa oleh calon mempelai untuk dibawa ke Pengadilan 

Agama untuk mendapatkan penyelesaian tentang wali adhal atau penetapan wali 

adhal. Setelah melalui beberapakali proses persidangan, permasalahan sengketa 

wali tersebut selesai dengan putusan dari Pengadilan Agama yaitu penetapan wali 

adhal. Kemudian MF dan LL menikah dengan wali hakim karena wali nasabnya 

adhal. Kasus MF dan LL ini wali tidak berhasil di mediasi dan ditetapkan walinya 

adhal oleh putusan Pengadilan Agama Banjarmasin.
1
 

 

                                                           
1
Khairullah, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Wawancara 

Pribadi, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 19 Juli 2019. 
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b. Kasus 2 (2018) 

1) Identitas pertama 

Nama  : X (Suami) 

Umur  : 23 Tahun 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Jl. Pramuka  

2) Identitas kedua 

Nama  : AZ (Isteri) 

Umur  : 22 Tahun 

Pekerjaan : Belum bekerja 

Alamat : Basirih 

AZ dan X adalah pasangan calon pengantin yang masih muda, AZ berusia 

22 tahun sedangkan X berusia 23 tahun. Wali (ayah kandung) dari AZ menolak 

untuk menjadi wali dan tidak mau menikahkan. Alasan wali menolak yaitu karena 

X hanya bekerja sebagai pedagang dan itupun hanya membantu orangtuanya. 

Wali khawatir dengan masa depan AZ tidak terjamin karena X belum mapan dari 

segi ekonomi. Sedangkan ibu dari AZ mendukung pernikahan putrinya, karena 

dua-duanya sudah saling mencintai. 

Tindakan yang dilakukan oleh PPN mengumpulkan pihak-pihak yang 

bersengketa, memberikan pertimbangan-pertimbangan bagaimana langkah-

langkah yang harus ditempuh agar pencatatan pernikahan dapat dilaksanakan, dan 

memberikan penjelasan kepada ayah AZ selaku wali dari calon mempelai wanita, 

tentang prosedur yang harus ditempuh kalau wali bersikeras menolak menjadi 
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wali nikah, PPN akan memberikan penolakan, dengan menerbitkan Surat 

keterangan penolakan pencatatan nikah (N.9), untuk dikirimkan ke Pengadilan 

Agama (PA). Setelah mendengarkan penjelasan tersebut ayah AZ bersedia 

menjadi wali dan menyetujui pencatatan nikah putrinya dengan catatan, 

pernikahan dilakukan di Balai Nikah (KUA), bukan dirumah. Catatan kedua, 

setelah pernikahan AZ dan X tidak diperbolehkan tinggal di rumah wali, dengan 

alasan karena sudah berani melakukan pernikahan, maka AZ dan X harus mandiri 

dan membangun rumah tangga tanpa mengandalkan bantuan dari orang tua. 

Syarat yang diajukan oleh wali disepakati oleh calon mempelai berdua. Mediasi 

yang dilakukan oleh PPN berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pihak-pihak yang bersengketa. PPN mencatat pernikahan tersebut, pernikahan 

dilaksanakan di Balai Nikah tanpa kendala, dengan wali nikah ayah kandung dari 

calon mempelai wanita.
2
 

 

2. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah 

a. Identitas Informan 

1) Nama   : H. Hasbi Assidiq 

2) Umur   : 47 Th 

3) Pendidikan : S2 

4) Pekerjaan  : Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah 

5) Alamat  : Komp. Wijaya permai blok F No. 06 Rt. 021 Kel.  

  Sei paring Martapura. 

                                                           
2
Aziz Nazar, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi, 

Kecamatan Banjarmasin Selatan, 20 Juli 2019. 
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Berikut kasus wali adhal yang ada di KUA Kecamatan Banjarmasin 

Tengah: 

a. Kasus 3 (2018) 

1) Identitas pertama 

Nama  : RA (Suami) 

Umur  : 26 Tahun 

Pekerjaan : PNS 

Alamat  : Kayutangi 

2) Identitas kedua 

Nama  : SS (Isteri) 

Umur  : 24 Tahun 

Pekerjaan : Pegawai Bank 

Alamat : Teluk Dalam 

SS seorang wanita yang telah cukup umur, usianya 24 tahun, menikah 

dengan seorang laki-laki bernama RA berusia 26 tahun pekerjaan PNS dan 

berpenghasilan cukup. Namun dalam rencana nikah tersebut ada kendala yang 

dihadapi yaitu wali (ayah kandung) tidak setuju. Orang tuanya (ayah dan ibu 

kandung) sudah lama berpisah, SS tinggal bersama ibunya. Setelah berpisah 

hubungan ayah dan ibunya tidak begitu baik. Adapun yang menjadi alasan 

ayahnya tidak setuju menjadi wali adalah karena SS sudah lama tidak pernah 

mengunjungi ayahnya, juga karena hubungan yang kurang baik antara wali 
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dengan mantan isteri yaitu sakit hati karena bercerai sehingga melampiaskan 

dengan cara menghalangi SS untuk menikah. Alasan lain yaitu wali minta 

sejumlah uang, wali mau menikahkan dengan syarat SS memberikan sejumlah 

uang kepada wali.  

Setelah mengumpulkan berkas pendaftaran dan mendengar penjelasan dari 

calon mempelai, PPN berusaha menghubungi wali dan memanggil wali untuk 

datang ke KUA. Beberapa kali wali dipanggil dan tidak juga datang maka PPN 

mendatangi wali ke kediamannya dengan maksud melakukan mediasi, 

memberikan pemahaman dan penjelasan tentang hak dan kewajiban wali, dan 

prosedur yang harus dilakukan jika wali tetap tidak mau menikahkan. Setelah 

mediasi dilakukan, wali mau menikahkan dengan syarat SS memberikan sejumlah 

uang kepada wali. Mediasi yang dilakukan PPN berhasil dan calon mempelai 

setuju dengan syarat yang diajukan wali. Karena keadaan wali yang sakit dan 

tidak bisa berjalan kemudian wali memberikan kuasa kepada Kepala KUA untuk 

menikahkan putrinya tersebut. Pernikahan dilaksanakan dengan wali taukil 

dengan kepala KUA dalam hal ini sebagai wakil dari wali ayah kandung.
3
 

b. Kasus 4 (2019) 

1) Identitas pertama 

Nama  : RM (Suami) 

Umur  : 24 Tahun 

Pekerjaan : Buruh 

Alamat : Pasar Lama 

                                                           
3
Hasbi Assidiq, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Wawancara Pribadi, 

Kecamatan Banjarmasin Tengah, 16 Juli 2019. 
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2) Identitas kedua 

Nama  : AY (Isteri) 

Umur  : 22 Tahun 

Pekerjaan : Belum Bekerja  

Alamat : Kuripan 

AY dan RM adalah pasangan calon pengantin yang masih muda. AY 

berusia 22 tahun dan RM berusia 24 tahun. Mereka berdua sama-sama saling 

mencintai dan merasa sangat cocok. Namun rencana pernikahan mereka ditentang 

oleh keluarga besar AY terutama ayah kandungnya. Ayah kandungnya menolak 

untuk menjadi wali. Alasannya adalah karena RM hanyalah seorang buruh yang 

bekerja serabutan dan wali merasa penghasilannya kurang dan tidak cukup untuk 

menghidupi anaknya. Wali khawatir dengan masa depan AY tidak terjamin 

karena RM calon suaminya belum mapan dalam hal menghidupi ekonomi 

keluarga. Wali merasa calon anaknya tidak sesuai dengan kehendaknya, jadi wali 

menolak dan tidak setuju untuk menikahkan. 

Tindakan yang dilakukan oleh PPN memanggil semua pihak yang terkait 

kemudian melakukan penjelasan dan penasehatan kepada calon mempelai maupun 

wali, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan pencatatan nikah 

tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari PPN, wali nikah tetap tidak 

menyetujui pernikahan dan tidak mau menjadi wali, PPN lalu menerbitkan surat 

penolakan kehendak nikah (N.9) dan memberikannya kepada calon pengantin 

untuk dibawa ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali adhal. 

Setelah melalui proses di Pengadilan Agama PPN memberitahukan kepada wali 
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nikah tentang penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama dan memberikan 

kesempatan lagi kepada wali untuk menikahkan calon mempelai. Akhirnya wali 

bersedia menjadi wali nikah, mediasi yang dilakukan PPN berhasil meskipun 

proses pengadilan sudah berjalan dan kemudian perkara dicabut. Pernikahan RM 

dan AY dilangsungkan dengan wali nasab ayah kandung dari AY.
4
 

Dari beberapa kasus diatas, inilah langkah-langkah yang dilakukan KUA 

sebagai upaya yang bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih 

dengan menjadi mediator selaku PPN/Kepala KUA: 

1. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan 

tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua 

pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat mengambil 

kesimpulan dan membuat langkah-langkah kearah penyelesaian konflik.  

2. Berusaha mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan 

satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak 

yang disakiti dan dirugikan.  

3. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari 

calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak untuk 

menjadi wali, tidak bersedia menjadi wali atas pernikahannya, maka PPN 

akan menerbitkan surat keterangan N.8 yang berisi penjelasan kepada 

calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena 

kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali 

nikah.  

                                                           
4
Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi, Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, 16 Juli 2019. 
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4. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan 

menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN 

untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada 

pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin 

wanita. Selanjutnya surat keterangan penolakan (N.9) dari PPN dibawa 

oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan 

penyelesaian konflik/ sengketa pencatatan nikah yang terjadi.  

5. Pengadilan agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali 

adhal, yaitu wali dinyatakan membangkang atau enggan.  

6. Setelah dalam persidangan wali tetap kepada keputusannya tidak bersedia 

menjadi wali, maka Pengadilan Agama menerbitkan surat keputusan 

tentang wali adhal, dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak 

sebagai wali hakim untuk menikahkan, karena wali nasabnya adhal 

(membangkang atau enggan).
5
 

 

B. Analisis Data  

Dari penyajian data yang penulis uraikan sebelumnya terhadap Upaya 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Pernikahan 

Wali Adhal terdapat 4 kasus tentang wali adhal, 2 kasus di KUA Kecamatan 

Banjarmasin Selatan dan 2 kasus di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Tiga  

                                                           
5
Hasbi Assidiq, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Wawancara Pribadi, 

Kecamatan Banjarmasin Tengah, 29 Agustus 2019. 



54 
 

kasus dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, adapun satu kasus diselesaikan 

melalui jalur hukum yaitu ke Pengadilan Agama. 

Permasalahan wali nikah adalah pembahasan yang paling penting didalam 

hukum pernikahan. Didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 menegaskan 

bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.  

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Karena adanya wali merupakan 

salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan. Wali bertanggung 

jawab menikahkan anak atau orang yang berada dalam perwaliannya dan 

berwenang mencarikan jodoh yang sesuai dengan ajaran agama. Ditetapkannya 

wali sebagai salah satu persyaratan perkawinan bukanlah mengada-ada dan ingin 

mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash 

yang shahih. Di dalam sejumlah hadis diterangkan mengenai persyaratan adanya 

wali dalam pernikahan, diantaranya:  

َا اْمَرَأٍة  ا هَ كاح  ن  ، فَ ل  ط  ا بَ هَ كاح  ن  ، فَ ل  ط  ا بَ هَ كاح  ن  فَ  ،اهَ ي   ل  وَ  ن  إذْ  ْي  غَ ب   تْ حَ ك  ن  أُّيم
 ،وار  جَ تَ اشْ  إن  ف ا،هَ ج  رْ ف َ  نْ م   ل  حَ تَ ا اسْ ب َ  ر  هْ ا الَ هَ لَ ا ف َ بَ  لَ خَ دَ  ، فإنْ ل  ط  بَ 

م وَ  ان  طَ لْ فالسم  ي  وَ َل  نْ م   ل  مذي(. ه  لَ  ل                                 6)رواه الّت 
            

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka 

pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Jika ia telah digauli, maka 

baginya mahar karena telah menghalalkan kemaluannya. Jika wali 

                                                           
6
Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Kitab Sunan Tirmidzi (Beirut: Darul 

Fikri,  1994), hlm. 352. 
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berhalangan atau menolak, maka penguasa (hakim) menjadi wali bagi 

wanita yang tidak memiliki wali.”
7
 

Dari hadis ini jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah 

secara hukum islam. Ketidakabsahan ini bukan berarti wali bebas berkehendak 

menolak perwalian anak ketika anaknya mau menikah dan sudah ada pasangan 

yang cocok. Sebab jika wali enggan menikahkannya, maka yang berhak menjadi 

walinya adalah hakim. Keharusan adanya wali dalam perkawinan dan mengingat 

wali yang bertanggung jawab terhadap orang yang akan menikah atau dinikahkan, 

karenanya ia berhak menyatakan persetujuan, perizinan atau penolakannya, jika 

dipandangnya pernikahan itu membawa kebaikan atau keburukan.
8
 

Dalam hal wali tidak menyetujui adanya pernikahan atau wali tidak 

bersedia menjadi wali atau dalam hukum islam disebut adhal atau enggan. Dalam 

hal ini wali adhal ada dua macam, yang pertama wali setuju dengan pernikahan 

yang akan dilaksanakan, tetapi tidak mau hadir tanpa alasan, karena alasan malu, 

tidak cocok dengan calon suami dari anaknya atau enggan untuk mendatangi acara 

akad nikah, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, 

maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan 

sekaligus mencatat pernikahan itu. Adapun apabila wali dengan terang-terangan 

menentang pencatatan nikah tersebut, tanpa alasan yang jelas, inilah yang harus 

dicarikan jalan keluarnya, sebab peristiwa ini merupakan sengketa pencatatan 

nikah, dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan untuk 

                                                           
7
 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1 (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007), hlm. 842. 

 
8
Abd. Kadir Syukur, Wali Muhakkam Syariat dan Realitas (Barito Kuala: LPKU, 2014), 

hlm. 15-16. 
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berdamai. Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang 

berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaiannya, bahkan kadang akan 

menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma 

agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 

Adapun latar belakang terjadinya wali adhal yang penulis uraikan diatas, 

yaitu berkaitan dengan aspek ketidakcocokan dengan calon mempelai pria, wali 

tidak cocok dengan mempelai pria karena perbedaan status sosial dan ekonomi, 

calon mempelai laki-laki belum mapan dari segi ekonomi, kasus yang lain yaitu 

wali sudah lama berpisah dan tidak tinggal serumah dan wali meminta sejumlah 

uang kepada calon pengantin. 

Pada kasus pertama dimana calon pengantin berstatus janda dan jejaka, 

keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan wali menolak untuk menikahkan 

hanya karena perbedaan status dan usia maka hal ini wali tidak dibenarkan untuk 

adhal, karena berdasarkan hadis nabi berikut ini:   

هللا عليه و سلم : األمي أحق بنفسها من وليها، ولبكر  هللا صلى  عن ابن عباس قال، قال رسول 
9(تستأمر ىف نفسها واذهنا صماهتا )رواه أمحد   

“Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: perempuan janda 

lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, dan gadis hendaknya 

diminta izinnya dalam perkara dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” (HR. 

Ahmad) 

Hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hak nikah bagi wanita 

janda diserahkan kepada dirinya sendiri, pun juga dengan wanita gadis. Akan 

tetapi, melihat pada umumnya para wanita itu malu, maka syariat mencukupkan 

                                                           
9
Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, 1993), hlm. 

287. 
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untuk meminta izin kepadanya yang cukup untuk menunjukkan keridhaannya. Itu 

bukan berarti haknya untuk melangsungkan akad dicabut, karena ia mempunyai 

kapasitas umum dalam hal itu.
10

  

Seorang perempuan janda, maka dia harus bersuara untuk dirinya sendiri 

dalam akad nikah, ia harus menyampaikan pendapatnya apakah dia bersedia 

menikah dengan seseorang yang dicalonkan bagi dirinya ataupun tidak. Dalam 

hal ini, suaranyalah yang paling menentukan kelangsungan akad nikah, ia 

diposisikan sebagai pihak yang bisa menentukan nasibnya sendiri.  Perempuan 

janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan perempuan 

gadis, bapaknya yang berhak menikahkannya. Meskipun janda lebih berhak atas 

dirinya daripada walinya, tidak lantas meniadakan wali dalam perkawinan, jika 

diketahui wali enggan dengan alasan tersebut diatas yang tidak dibenarkan dan 

ternyata calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah maka wali tidak 

dibenarkan untuk adhal, dan jika terjadi wali adhal maka calon mempelai boleh 

mengajukan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Jika telah ada penetapan 

tentang adhalnya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu. Dan yang 

menjadi wali hakim yaitu kepala KUA yang ditunjuk sebagai wali hakim untuk 

menikahkan. Keabsahan pernikahan tersebut dengan wali hakim dapat dibenarkan 

karena ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama. 

Pada kasus kedua, wali tidak mau menikahkan dan menolak menjadi wali 

dengan alasan mempelai pria belum mapan dari segi ekonomi, hanya bekerja 

                                                           
10

Wahbah Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 

jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83-85. 
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sebagai pedagang dan itupun hanya membantu orangtuanya. Pada kasus ketiga, 

alasan wali menolak menjadi wali adalah karena hubungan yang kurang baik 

antara wali dengan mantan isteri yaitu sakit hati karena bercerai sehingga 

melampiaskan dengan cara menghalangi putrinya untuk menikah, dan juga alasan 

yang lain wali minta sejumlah uang. Pada kasus keempat, alasan wali enggan 

menikahkan yaitu karena mempelai pria hanya seorang buruh yang bekerja 

serabutan dan wali merasa penghasilannya kurang dan tidak cukup untuk 

menghidupi anaknya, wali khawatir masa depan putrinya tidak terjamin karena 

mempelai pria belum mapan dari segi ekonomi.  

Pada kasus kedua, ketiga, dan keempat dengan alasan tersebut diatas, 

menurut penulis tidak dibenarkan seorang wali itu adhal. Mengenai alasan wali 

tersebut sehingga seorang wali itu adhal, yang hanya dikarenakan tidak 

menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya, wali tidak cocok 

dengan mempelai pria karene mempelai pria belum mapan dari segi ekonomi dan 

tidak ada alasan yang lain lagi yang dibenarkan syara untuk adhal, dan sedangkan 

mereka tidak ada halangan untuk menikah dan mereka saling mencintai dan 

merasa sama-sama cocok. Dengan alasan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk 

seorang wali itu untuk adhal, karena tidak adanya alasan yang jelas dari seorang 

wali. Dalam hal ini wali dapat dikatakan mempersulit anak perempuannya untuk 

menikah dengan laki-laki pilihannya, karena seorang wali dilarang mempersulit 

anak perempuannya untuk menikah, karena apabila seorang wali menghalang-

halangi anak perempuannya untuk menikah, wali tersebut telah berbuat zalim. 
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Dalil firman Allah yang melarang wali menghalang-halangi anak perempuannya 

untuk menikah, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232. 

                          

          

 "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya."
11

 

 

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk 

dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan dengan 

tidak ada alasan yang dibenarkan sedangkan calon mempelai saling mencintai dan 

merasa sangat cocok, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa 

keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut 

keberatannya itu.
12

 

Ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menghalang-halangi perempuan 

yang berada di bawah perwaliannya atau menzalimi dengan melarangnya untuk 

menikah ketika ada lelaki sekufu yang ingin menikahinya dengan mahar untuk 

perempuan seukurannya. Jika wali menghalangi si perempuan menikah dengan 

kondisi tersebut maka si perempuan berhak mengadukan hal itu kepada hakim 

agar dinikahkan.
13

 

Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa wali dilarang mempersulit anak 

perempuannya untuk menikah, karena itu adalah suatu perbuatan yang zalim, 
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Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 38. 
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Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004), hlm. 385. 
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ditambah lagi dalam kasus ini alasan dari wali enggan tidak jelas, yaitu 

dikarenakan wali tidak ingin anak perempuannya menikah dengan laki-laki 

pilihannya, kalau dilihat dari kedunya mereka masih sekufu baik itu dari segi 

agama, pekerjaan, dan lainnya, sehingga dengan ini tidak ada yang menjadikan 

alasan untuk wali enggan menikahkan.  

Melihat dari kasus diatas, pengakuan dari calon mempelai ataupun wali 

nikah yang datang ke KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan 

Banjarmasin Tengah ketika hendak melakukan pendaftaran nikah, timbul suatu 

masalah dalam proses pernikahan yang akan berlangsung, yaitu wali enggan 

menikahkan atau menolak untuk menjadi wali nikah. Hal ini tentu menjadi 

perhatian khusus karena sangat pentingnya wali dalam sebuah pernikahan. 

Dengan adanya wali enggan menikahkan atau wali adhal, ini juga menghambat 

pelaksanaan pernikahan dan tertundanya proses pernikahan yang sudah 

direncanakan oleh calon mempelai.  

Dalam melaksanakan tugas Pegawai Pencatat Nikah KUA setelah 

menerima berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang 

akan melakukan pendaftaran nikah, PPN atau Kepala KUA mengadakan 

pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan seperti calon pengantin dan 

wali dari calon mempelai wanita. Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA 

untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan cheking data bilamana 

terdapat kesalahan data para pihak terkait. Kemudian petugas KUA (PPN) akan 

menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam 

lembar pemeriksaan nikah (NB).  
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Penyelesaian wali adhal di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan 

KUA Banjarmasin Tengah, menurut pengamatan dari penulis ternyata tugas-tugas 

Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA 

Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah 

yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga membantu 

menyelesaikan dan memberi memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa 

didalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasus sengketa 

pernikahan wali adhal, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan proses pencatatan nikah, misalnya Kepala desa, Penghulu, dan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila terjadi wali adhal, PPN 

memanggil pihak-pihak yang berkepentingan biasanya wali, karena tidak setuju 

dengan pernikahan calon mempelai, kalau tidak hadir maka PPN akan mendatangi 

rumah kediaman wali untuk mengadakan klarifikasi atau mediasi, dari klarifikasi 

tersebut akan dihasilkan jalan tengah, dan dihasilkan perdamaian antara wali 

dengan calon mempelai. 

Upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali adhal 

tersebut diatas menurut penulis sudah benar yaitu PPN bertindak sebagai 

konsultan pernikahan, sebagai mediator memberikan penjelasan dan bimbingan 

kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui 

lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). PPN 

bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melaui taukil 

wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat 

Kuasa), PPN bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan 
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pencatatan nikah pihak wanita yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim dapat 

dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam 

pencatatan nikah karena adhal, dan adhalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama. Setelah turunnya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, maka 

PPN atas nama negara dan karena perintah Pengadilan Agama, berhak menjadi 

wali nikah untuk calon mempelai wanita, yaitu bertindak sebagai wali hakim 

karena wali nasabnya adhal/ membangkang.    

 


